
 
Vader en zoon Bennink winnen Open Koppel viswedstrijd 
 
De op zaterdag 8 mei 2010 geviste Open Koppel wedstrijd kende een Grols duo als 
uiteindelijke winnaar. Hans en Bram Bennink (vader en zoon) wisten maar liefst 
13.826 gram aan vis in het net te krijgen. Zo’n grote vangst is de afgelopen jaren 
tijdens een koppelwedstrijd niet meer voor gekomen. Dit bewijst temeer de enorme 
goede visstand in de Groenlose stadsgracht. Ook ditmaal kwamen de deelnemers uit 
het hele land en er waren weer veel toppers aanwezig. 
 

 
Wederom waren Lud Wever en Eddy v/d Hooge van de partij. 

 
De wedstrijd 
Al vroeg werd er geloot in het nieuwe clubhuis van de Groenlose Hengelsport 
Vereniging aan de Beltrumseweg. Voor het eerst een grote wedstrijd en die test is 
met glans doorstaan. Exact om 7.00 uur werd er geloot en ging iedereen naar z’n 
visplek om z’n stek op te bouwen.   

 
Om half negen kon wedstrijdleider Henk Migchielsen het startsein geven en meteen 
werden de eerste vissen al gevangen. Maar hierna viel het stil en was het 
hoofdzakelijk ‘klein spul’ wat gevangen werd. Maar er was één plek en wel op de 
Halve Maan waar de ene na de andere brasem in het net belande. U moet weten in 
het voorjaar zitten de brasems vaak samengeschoold op maar een paar plekken. Als 
het aanzienlijk warmer wordt dan zwermen ze uit over de gracht. Uiteindelijk kon na 
vier uur vissen de balans worden opgemaakt.  



 

 
Ook Hans (inmiddels een bekend gezicht in Grolle) deed weer mee. 

 
Prijsuitreiking 
Voor de prijsuitreiking moest deze keer uitgeweken worden naar het City Lido. Ook 
hier was het net als bij de loting bij de Grolse Boys goed vertoeven. Vervelend was 
wel dat een deelnemer onwel werd en met de ambulance moest worden afgevoerd. 
Het bestuur en de wedstrijdcommissie wenst hem beterschap en een spoedig 
herstel. Voorzitter Herman Oosterholt reikte hierna de prijzen uit en bedankte de 
organisatie voor de geweldige inzet en sfeer die deze wedstrijd tot een van de 
mooiste voorjaar klassiekers maakt in de hele regio.  
 
Uitslag 
1) H. Bennink- B. Bennink (Groenlo)    13.826 gram 
2) B. Hogendorp-L.kleine Schaars  (Eerbeek)     4.076 gram 
3) W. Winter-C. Bakker (Vriezeveen)       3.842 gram 
4) J. v/d Kamp-F v/d Kamp (Arnhem)       1.394 gram 
5) H. Wijdeveld- H. Goris (Westervoort)     1.390 gram 
6) R. Weijers-W. Weijers (Velp)          1.325 gram 
7) H. Ruiter-A. Stokkers (Eibergen)      1.299 gram 
8) E. Vleming-W. Oldenmenger (Eerbeek     1.043 gram 
9) E. v/d Hooge-L. Wever (Boxmeer)         863 gram 
10) F. Tank-F. Lindner (Groenlo)          796 gram  
   
 


